
  

 

AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ  

 

                           DEMOCRATEN 66  
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Afdelingsvergadering van 6 oktober 2015.    

  

Artikel 1: definities  

a) Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het landelijke congres vastgestelde statuten en 

huishoudelijk reglement van de landelijke partij;  

b) In dit reglement gelden de definities zoals opgenomen in het landelijk Huishoudelijk 

Reglement;  

c) Onder fractie wordt verstaan de fractie van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch;  

d) Onder Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wordt verstaan de ledenvergadering;                                 

e) Onder bestuur wordt het afdelingsbestuur verstaan;   

f) Onder e-voting wordt verstaan: de digitale stemming via het door het Landelijk Bestuur 

beschikbaar gestelde e-voting systeem en stemming per post voor de stemgerechtigde leden 

waarvan geen e-mail adres bekend is.  

  

Artikel 2: geldigheid  

Dit reglement geldt voor de afdeling D66 ‘s-Hertogenbosch. De afdeling beslaat het grondgebied van 

de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

  

Artikel 3: de Algemene Afdelingsvergadering (AAV)  

1. De AAV bestaat uit stemgerechtigde leden die in de afdeling woonplaats hebben. De AAV is 

het hoogste besluitvormende orgaan van de afdeling inzake alle aangelegenheden op politiek 

en organisatorisch terrein voor de afdeling, voor zover deze niet door Statuten, Huishoudelijk 

Reglement of dit Reglement aan andere organen zijn opgedragen.  

2. De Algemene Afdelingsvergadering heeft tot taak:  

a) Het kiezen van de leden van het afdelingsbestuur en de commissies van de 

ledenvergadering op een wijze die nader bij of krachtens het Huishoudelijk Reglement 

dan wel dit reglement wordt geregeld;                                                     

b) Het vaststellen van het afdelingsreglement;   

c) Het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezing(en) van de 

gemeenteraad;  

d) Het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het nemen van 

overige politieke, organisatorische en financiële besluiten;  

  

  

Artikel 4: de commissies van de AAV  

1. De AAV kan een permanente of een ad hoc commissie instellen; 

  



2. Indien de AAV een gewone commissie van de ledenvergadering of een commissie ad hoc van 

de ledenvergadering instelt, omschrijft zij indien mogelijk in haar besluit de taak, samenstelling 

en bevoegdheden van deze commissie en kiest zij de voorzitter en de leden ervan in functie.  

De vaststelling van de taak, samenstelling en bevoegdheden van de commissie kan op 

voordracht van het bestuur geschieden.  

 

3. De AAV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de voorzitter van 

de commissie in functie aan te wijzen en het bestuur te machtigen de overige leden van de 

commissie te kiezen;  

  

4. De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen;  

  

5. De AAV verkiest een financiële commissie. De bevoegdheden van deze commissie worden in 

artikel 7 nader omschreven;   

  

6. De AAV verkiest een Afdelingsverkiezingscommissie. De taken, bevoegdheden en 

samenstelling van deze commissie worden in artikel 9 nader omschreven.  

  

7. De AAV kan besluiten dat het lidmaatschap van haar commissies openstaat voor leden van 

andere afdelingen en kan besluiten een commissie gezamenlijk met een andere afdeling in te 

stellen.   

Artikel 5: bijeenkomen van de AAV  

1. De AAV wordt tenminste twee maal per jaar door het bestuur bijeengeroepen. Uiterlijk 30 

dagen van tevoren wordt de datum van de ledenvergadering per e-mail en via de website 

aangekondigd;      

2. De AAV kan tevens bijeengeroepen worden op verzoek van;  

a) de fractie;  

b) 10% van de leden van de afdeling;  

Indien niet binnen 14 dagen door het bestuur aan het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen 

de verzoekers op kosten van de afdeling met medewerking van het Landelijk Bureau, zelf tot 

bijeenroeping overgaan;  

3. Uiterlijk 14 dagen van tevoren worden de benodigde bescheiden zoals, de agenda, het 

concept-verslag van de vorige vergadering en de voor een juiste behandeling van de 

agendapunten noodzakelijke schriftelijke informatie, per e-mail aan de leden toegezonden. 

Deze informatie wordt bovendien op de website geplaatst. Besluitvorming over geagendeerde 

onderwerpen kan alleen plaatsvinden indien dat expliciet bij de betreffende agendapunten is 

vermeld;  

4. Ieder stemgerechtigd lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als het 

bestuur vaststelt, voorstellen amendementen en moties indienen betreffende de agenda en 

agendapunten. De AAV beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden 

genomen. Indien het bestuur besluit tot het stellen van termijnen aan het indienen van 

voorstellen, amendementen en moties betreffende de agenda en agendapunten maakt zij 

hiervan in de aankondiging van de AAV melding;  

5. De AAV is openbaar. De AAV kan besluiten één of meerdere agendapunten besloten te 

behandelen;  

6. Indien de actualiteit dit vereist, dan kan de AAV ad hoc worden bijeengeroepen. In dit geval 

mag er afgeweken worden van de in lid 1 gestelde termijnen. Deze actualiteit is in dit geval 

het enige agendapunt.  



  

  

Artikel 6: het bestuur  

1. Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:                                                                  

het (doen) voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de ledenvergadering inzake: a) 

De reglementen;   

b) Het verkiezingsprogramma binnen de afdeling;  

c) De financiën waaronder begroting en jaarrekening;  

d) Het goed functioneren van de afdeling;  

  

2. Voorts is het bestuur bevoegd en heeft het tot taak:  

a) Te bevorderen dat de fractie uitvoering geeft aan het verkiezingsprogramma en door de  

AAV aangenomen moties;  

b) Te bevorderen dat zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures 

binnen en namens de partij aanmelden;  

c) Het bijeenroepen van de AAV;  

d) Het (doen) organiseren van politieke evenementen zoals het politieke debat en 

verkiezingsbijeenkomsten alsmede het faciliteren daarvan;  

e) Het verzorgen van de communicatie met de leden en andere partijorganen;  

f) Het instellen van commissies van het bestuur;  

g) Het (doen) voeren van verkiezingscampagnes voor zowel landelijke, provinciale als 

gemeentelijke verkiezingen en het daarbij betrekken van de fractie en indien van 

toepassing de kandidaten;  

h) Het vertegenwoordigen van de afdeling zowel binnen de partij als naar buiten;  

i) Het (doen) verrichten van andere noodzakelijke (bestuurlijke) activiteiten.  

3. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Het bestuur brengt jaarlijks 

schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar, gelijktijdig met de 

financiële verantwoording;  

4. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, tenminste voorzitter, secretaris en 

penningmeester. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen.  

5. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen. De voorzitter kan 

verkozen worden door middel van een digitale stemming.  

6. Verkiezing van het bestuur en commissies geschieden op de volgens het Huishoudelijk 

Reglement vastgestelde methode.  

7. Het bestuur verdeelt onderling minimaal de verantwoordelijkheidsgebieden zoals benoemd in 

artikel 5.1 lid 17 van het Huishoudelijk Reglement.  

8. Het bestuur stelt nadere bepalingen op ten aanzien van persoonlijke campagnes en 

voorkeursacties bij gemeenteraadsverkiezingen als aanvulling op de bepalingen in het 

Huishoudelijk Reglement;  

 

Artikel 7: financiën  

1. De geldmiddelen van de afdeling kunnen bestaan uit:  

a) Afdrachten van het Landelijk bestuur;  

b) Bijdragen van het Landelijk bestuur;  

c) Subsidies van de overheid;  

d) Schenkingen;  



e) Erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard 

dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;  

f) Legaten; 

g) Afdrachten van politieke vertegenwoordigers en politieke bestuurders;  

h) Alle overige baten.  

2. De financiële commissie is belast met het financiële toezicht op het bestuur en brengt verslag 

uit aan de AAV;  

3. De financiële commissie heeft eveneens als taak om financiële commissies of kascommissies 

van afdelingen binnen de afdeling te ondersteunen en te adviseren; 

4. Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de 

ledenvergadering voor;  

5. Na goedkeuring door de ledenvergadering zendt de penningmeester de begroting ter 

kennisname aan de penningmeester van het Landelijk Bestuur;  

6. Het bestuur is bevoegd aan de AAV een regeling inzake de afdracht van de leden van de 

fractie aan de afdeling aan te bieden;  

 

7. Jaarlijks na afloop van het begrotingsjaar legt het bestuur de jaarrekening daarvan, inclusief 

een toelichting, ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor.                                              

De toelichting bevat tevens, zonder vermelding van namen, een overzicht van alle 

schenkingen boven het bedrag dat de Wet Financiering Politieke Partijen voorschrijft. 

Schenkingen boven de vijfhonderd euro worden gepubliceerd op de afdelingswebsite zoals 

afgesproken in het convenant met de overige politieke partijen. De AAV verleent aan het 

bestuur décharge over het gevoerde beheer nadat de financiële commissie hierover aan de 

AAV heeft gerapporteerd en als zodanig heeft geadviseerd;  

8. Over de besteding van een eventueel verkiezingsfonds legt het bestuur aan de leden 

verantwoording af en verschaft inzicht in de voorgenomen besteding van dit fonds.  

 

  

Artikel 8: Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen  

1. Voor de te nemen besluiten voor de Gemeenteraadsverkiezingen is artikel 6.11 en 6.12 van 

het Huishoudelijk Reglement van toepassing.  

2. Voor de verkiezingsprocedures zijn de in het Huishoudelijk Reglement opgenomen 

procedures van kracht. 

 

Artikel 9: Afdrachtregeling 

1. De AAV stelt een afdrachtregeling vast die van toepassing is op gemeenteraadsleden en 

wethouders;  

  

2. Deze afdrachtregeling wordt voorafgaand aan de kandidaatstellingsperiodes voor de 

verkiezing(en) van de gemeenteraad vastgesteld en wordt geëffectueerd bij aanvang van de 

nieuwe zittingstermijn van de gemeenteraad;  

  

3. Kandidaat gemeenteraadsleden en wethouderskandidaten verklaren middels het 

kandidaatstellingsformulier akkoord te zijn met de afdrachtregeling en aan de daaruit 

voortvloeiende financiële verplichtingen op tijd te zullen voldoen.  



 

Artikel 10: Het verkiezingsprogramma  

1. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de ledenvergadering;  

2. Het bestuur stelt de ontwerptekst dient uiterlijk vijf weken vóór de besluitvormende 

ledenvergadering aan de leden ter beschikking;  

Artikel 11: Inwerkingtreding en wijziging  

Dit reglement en wijzigingen hierop treden in werking zodra deze in de AAV zijn goedgekeurd;  

 

  



Bijlage 1 - Afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers D66 ’s-Hertogenbosch  

 

1. Definitie politieke vertegenwoordiger  

In deze afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers wordt bedoeld met een “politieke  

vertegenwoordiger” ieder D66-lid binnen de afdeling ’s-Hertogenbosch dat behoort tot een van de  

volgende categorieën: wethouder vanuit of van buiten de raad, en leden van de gemeenteraad.  

  

2. Bevoegdheid tot het vaststellen van een afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers 

Artikel 11.3 van het afdelingsreglement stelt dat het bestuur bevoegd is aan de algemene vergadering  

een regeling inzake afdracht van leden van de fractie aan de afdeling voor te leggen. De bevoegdheid  

tot het vaststellen van een dergelijke regeling ligt dus primair bij de algemene vergadering.  

  

3. Afdrachtregeling  

Politieke vertegenwoordigers in de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn verplicht om een vastgesteld deel  

van hun inkomen uit hoofde van hun politieke functie af te dragen aan de partij. Het bestuur zal  

kandidaten tijdig op het bestaan van deze regeling wijzen. Het “verplicht” stellen van de regeling  

houdt een interne en morele verplichting in, die juridisch niet afdwingbaar is. Desalniettemin dringt  

het Landelijk Bestuur, alsmede de algemene vergadering van D66 ’s-Hertogenbosch er met klem op  

aan  

dat elk D66-lid dat een functie heeft waarbij een min of meer duidelijke band is tussen het  

terechtkomen in de functie en het lidmaatschap van D66, zich houdt aan deze afdrachtregeling  

politieke vertegenwoordigers.     

  

4. Hoogte van de afdracht  

De verplichte afdrachten aan het lokale bestuur door de lokale politieke vertegenwoordigers bedragen 

zijn als volgt: 10% van de bruto politieke vergoeding of het bruto politieke inkomen.  

• voor een raadslid in de periode 2014-2018: 100 euro per maand (is gelijk aan 6,7% van de 

politieke vergoeding op de verkiezingsdatum 19 november 2014;  

• voor een raadslid vanaf de raadsverkiezingen van maart 2018: 7% van de bruto politieke 

vergoeding of het bruto politieke inkomen;  

• voor een wethouder: 3% van de bruto politieke vergoeding of het bruto politieke inkomen. De 

onkostenvergoeding blijft buiten beschouwing.     

5. Bestemming van de inkomsten uit de afdrachten  

Bestemming van de genoemde inkomsten zal worden bepaald door de algemene 

afdelingsvergadering op basis van voorstellen van het lokale bestuur. Verantwoording zal worden 

afgelegd in het financiële jaarverslag.  

6. Opschorting en kwijtschelding afdracht  

Wanneer zich situaties voordoen waarbij een politiek vertegenwoordiger niet kan voldoen aan deze  

afdrachtregeling kan hij bij het afdelingsbestuur een schriftelijk verzoek om opschorting of  

kwijtschelding indienen. Het bestuur is bevoegd deze te verlenen.  


